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Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees beschermingsbevel 
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Geachte collega's,

Het voorstel betreffende een Europees beschermingsbevel is gebaseerd op een gezamenlijk 
initiatief voor een richtlijn van twaalf EU-lidstaten1, dat in januari 2010 is ingediend2. Met de 
richtlijn wordt beoogd de bescherming van slachtoffers of mogelijke slachtoffers van 
misdrijven die van de ene naar de andere lidstaat van de Europese Unie verhuizen, te 
vergemakkelijken en te versterken, en dan met name waar het gaat om misdrijven die een 
bedreiging kunnen vormen voor het leven, de fysieke, psychische en seksuele integriteit en de 
persoonlijke vrijheid van het slachtoffer. Het uiteindelijke doel is nieuwe misdrijven te 
voorkomen en de gevolgen van reeds gepleegde misdrijven te temperen.

                                               
1 De betrokken lidstaten zijn België, Bulgarije, Estland, Spanje, Frankrijk, Italië, Hongarije, Polen, Portugal, 
Roemenië, Finland en Zweden.
2 Zie document PE-CONS 2/10 van 22 januari 2010.
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De voor de ontwerprichtlijn voorgestelde rechtsgrondslag is artikel 82, lid 1, onder d) VWEU, 
dat betrekking heeft op justitiële samenwerking in strafzaken.

Bij brief van 7 oktober 2010 heeft u de Commissie juridische zaken om advies gevraagd over 
de rechtsgrondslag van het voorstel. Gebleken is dat na een oriënterende stemming die tijdens 
een gezamenlijke vergadering van uw beider commissies overeenkomstig artikel 51 van het 
Reglement werd gehouden met het oog op de onderhandelingen met de Raad, een 
amendement werd goedgekeurd waarin artikel 82, lid 1, onder a) VWEU inzake erkenning 
van vonnissen en rechterlijke beslissingen als aanvullende rechtsgrondslag werd toegevoegd.

I. Achtergrond

Het Verdrag van Lissabon maakte een einde aan het tot dan toe bestaande pijlersysteem, zodat 
nu vrijwel alle wetgeving op het gebied van de ruimte van vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid, waaronder artikel 82 VWEU, dat valt onder Titel V, Hoofdstuk 4 inzake 
justitiële samenwerking in strafzaken, moet worden aangenomen volgens de gewone 
wetgevingsprocedure. 

Er blijft op dit gebied een beperkte uitzondering bestaan op de algemene regel dat de 
Commissie als enige wetgevingsinitiatieven kan nemen. Artikel 76 VWEU bepaalt namelijk 
dat een kwart van de lidstaten wetgeving mag initiëren op het gebied van justitiële 
samenwerking in strafzaken en politiële samenwerking (en op het gebied van administratieve 
samenwerking op die gebieden).

Op 5 januari 2010 presenteerde de Raad zijn eerste voorstel voor een richtlijn inzake een 
Europees beschermingsbevel voor slachtoffers1. Sindsdien is dit voorstel door de Raad 
meerdere malen gewijzigd en herzien. De inhoud en de opzet van de rechtsgrondslag van het 
voorstel van de Raad waren grotendeels gebaseerd op een vragenlijst die in oktober 2009 door 
20 EU-lidstaten werd beantwoord2.

Het initiatief beoogt een Europees beschermingsbevel voor slachtoffers van misdrijven tot 
stand te brengen waarbij de beschermingsmaatregelen die in de ene lidstaat zijn aangenomen 
door de rechterlijke autoriteiten van de andere lidstaat worden erkend, toegepast en 
gehandhaafd. Een dergelijk systeem kan ervoor zorgen dat het voor een beschermde persoon 
onnodig is in een lidstaat waarnaar hij verhuist of verhuisd is een overeenkomstige zaak 
aanhangig te maken. 

De aan dit voorstel ten grondslag liggende gedachte is dat slachtoffers van criminaliteit niet 
alleen recht hebben op respect, herstel van de veroorzaakte schade en bestraffing van de dader 
op basis van een eerlijk proces waarin de rechten van alle partijen gewaarborgd worden, maar 
tevens het recht hebben ertegen te worden beschermd wederom slachtoffer te worden van een 
misdrijf, met name door dezelfde dader. 

Om die reden moeten de juiste mechanismen in werking worden gezet om te voorkomen dat 
                                               
1 Zie document 17513/09 van 5 januari 2010.
2 Zie document 5002/10 van 6 januari 2010
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een overtreder hetzelfde of een ander, misschien wel ernstiger, misdrijf tegen hetzelfde 
slachtoffer begaat. Dergelijke gevallen van recidive zijn met name frequent bij 
gendergerelateerd geweld, hoewel zij ook voorkomen bij andere vormen van criminaliteit, 
zoals mensenhandel of seksuele uitbuiting van minderjarigen. 

Alle lidstaten kennen de mogelijkheid maatregelen te nemen om het leven, de fysieke, 
psychische en seksuele integriteit en de vrijheid van slachtoffers te beschermen, maar deze 
maatregelen sorteren vooralsnog alleen effect op het grondgebied van de staat die deze 
maatregelen neemt en laten slachtoffers onbeschermd wanneer zij staatsgrenzen 
overschrijden. Daarom zou de door een lidstaat aan slachtoffers van criminaliteit verleende 
bescherming niet beperkt mogen blijven tot het grondgebied van die lidstaat, maar moeten 
slachtoffers overal in de EU bescherming kunnen genieten, waar zij ook naartoe gaan. 

Uit cijfers die op dit gebied beschikbaar zijn (uitsluitend met betrekking tot 
gendergerelateerde misdrijven) blijkt dat er naar aanleiding van gendergerelateerd geweld 
door de lidstaten ten aanzien van meer dan 100.000 in de EU wonende vrouwen allerlei 
beschermingsmaatregelen zijn genomen. Deze cijfers houden geen rekening met slachtoffers 
van mensenhandel en andere misdrijven. 

Gezien het gemak waarmee plegers van misdrijven zich binnen de EU kunnen bewegen, is het 
een goede zaak dat de reikwijdte van de beschermingsmaatregelen die in een lidstaat zijn 
genomen kan worden uitgebreid, zodat slachtoffers die hun recht op vrij verkeer willen 
uitoefenen worden beschermd. Zou dat niet het geval zijn, dan zouden slachtoffers een keuze 
moeten maken tussen het uitoefenen van hun recht op vrij verkeer als burgers van de unie of 
het uitoefenen van hun recht op bescherming.  Dat is onaanvaardbaar. 

Het Parlement heeft de lidstaten herhaaldelijk verzocht de toepassing van juridische 
procedures te evalueren en obstakels uit de weg te ruimen die ervoor zorgen dat vrouwen geen 
wettelijke bescherming kunnen claimen1.

Verder zij opgemerkt dat de EU-wetgever op het gebied van de bescherming van slachtoffers 
niet heeft stilgezeten. Zo is er Kaderbesluit 2001/220/JBZ van de Raad inzake de status van 
het slachtoffer in de strafprocedure, dat betrekking heeft op de procedurele rechten van 
slachtoffers2, en Richtlijn 2004/80/EG van de Raad betreffende de schadeloosstelling van 
slachtoffers van misdrijven3.

De bescherming van slachtoffers is een van de belangrijkste doelstellingen van de Europese 
Unie op het gebied van de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid. Daarnaast staat 
in het programma van Stockholm ter versterking van vrijheid, veiligheid en recht dat door de 
Europese Raad op zijn vergadering van 10 en 11 december 2009 werd goedgekeurd, dat 
getuigen of slachtoffers van strafbare feiten die gevaar lopen, een bijzondere bescherming kan 
worden geboden die in de gehele Unie effectief moet zijn.
Op 17 februari 2010 bracht de juridische dienst van de Raad op verzoek van de Raad een 
                                               
1 Zie de resolutie van het Europees Parlement van 16 september 1997 over de noodzaak van een campagne in de 
gehele Europese Unie ter bestrijding van geweld tegen vrouwen (PB C 304 van 6.10.1997, blz. 55). Zie tevens 
de resolutie van het Europees Parlement van 2 februari 2006 over de huidige situatie ten aanzien van de 
bestrijding van geweld tegen vrouwen en mogelijke toekomstige actie (PB C 288 E van 25.11.2006, blz. 66).
2 PB L 82 van 22.03.2001, blz.1.
3 PB L 261 van 06.08.2004, blz.15.
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advies1 uit waarin men tot de slotsom kwam dat artikel 82, lid 1, onder d) VWEU kan worden 
gebruikt als rechtsgrondslag voor de ontwerprichtlijn, maar dat het daarbij passend is tevens 
te verwijzen naar artikel 82, lid 1, onder a) om op die manier volledig recht te doen aan dit 
initiatief als instrument voor erkenning van rechterlijke uitspraken.

II. Het standpunt van de bevoegde commissies

Tijdens bovengenoemde gezamenlijke vergadering van de Commissie rechten van de vrouw 
en gendergelijkheid en de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken op 
29 september 2010 werd na een oriënterende stemming ter goedkeuring van het mandaat voor 
onderhandelingen met de Raad met het oog op het bereiken van een compromis in eerste 
lezing een groot aantal amendementen goedgekeurd.

Amendement 1 van deze amendementen voegt artikel 82, lid 1, onder a) VWEU inzake de 
erkenning van alle soorten vonnissen en rechterlijke beslissingen toe als aanvullende 
rechtsgrondslag. Dit heeft duidelijk betrekking op vonnissen en rechterlijke uitspraken in 
strafzaken.

Tegelijkertijd werden andere amendementen goedgekeurd (de amendementen 18 en 84) 
waarin expliciet werd gesteld dat het voorstel voor een richtlijn geen afbreuk doet aan de 
toepassing van bestaande instrumenten voor wederzijdse erkenning in burgerlijke zaken, noch 
deze wijzigt of vervangt.

In de toelichting bij het ontwerpverslag van 20 mei 2010 stellen de rapporteurs dat zij het 
grotendeels eens zijn met het voorstel van de Raad, waarbij zij benadrukken dat het 
toepassingsgebied van het initiatief bewust een open karakter heeft en dat een Europees 
beschermingsbevel daarom van toepassing zou moeten zijn op alle slachtoffers van geweld, 
zoals slachtoffers van mensenhandel, vrouwen die het slachtoffer zijn van genitale 
verminking, slachtoffers van gedwongen huwelijken, eermoorden, incest, genderspecifiek 
geweld, getuigen, alsmede slachtoffers van terrorisme en georganiseerde misdaad, ongeacht 
de leeftijd of het geslacht van het slachtoffer, wanneer er sprake is van een bekende dader.
Verder stellen zij dat de voorgestelde amendementen ten doel hebben de tekst van het voorstel 
te verbeteren door te zorgen voor "continuïteit van de wettelijke bescherming" en "beperking 
van de redenen voor niet-erkenning of weigering van het Europees beschermingsbevel". 

III. Voorgestelde rechtsgrondslag

De voor de richtlijn voorgestelde rechtsgrondslag is artikel 82, lid 1, onder d) VWEU. De 
bevoegde commissies stellen voor 82, lid 1, onder a) als rechtsgrondslag toe te voegen.

Artikel 82 VWEU2

(oud artikel 31 VEU)

1. De justitiële samenwerking in strafzaken in de Unie berust op het 
beginsel van de wederzijdse erkenning van rechterlijke uitspraken en 

                                               
1 Zie raadsdocument 6516/10 van 17 februari 2010.
2 Benadrukking door auteur.
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beslissingen en omvat de onderlinge aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten op de in lid 2 en in 
artikel 83 genoemde gebieden.
Het Europees Parlement en de Raad stellen, volgens de gewone wetgevingsprocedure, 
maatregelen vast die ertoe strekken:
a) regels en procedures vast te leggen waarmee alle soorten vonnissen 
en rechterlijke beslissingen overal in de Unie erkend worden;
b) jurisdictiegeschillen tussen de lidstaten te voorkomen en op te lossen;
c) de opleiding van magistraten en justitieel personeel te ondersteunen;
d) in het kader van strafvervolging en tenuitvoerlegging van beslissingen de samenwerking 
tussen de justitiële of gelijkwaardige autoriteiten van de lidstaten te bevorderen.

2. ...

3. ...

IV. Analyse van doel en inhoud

Zoals het Hof van Justitie heeft bevestigd1, moet de keuze van de rechtsgrondslag van een 
handeling berusten op objectieve gegevens die voor rechterlijke toetsing vatbaar zijn. Tot die 
gegevens behoren met name het doel en de inhoud van de handeling.

Gezien de reikwijdte van de te beantwoorden vraag is het van belang bij de beantwoording 
daarvan te onderzoeken hoe het Europees beschermingsbevel moet gaan functioneren.

Wat is een Europees beschermingsbevel?

Een Europees beschermingsbevel is een in een lidstaat gegeven rechterlijke beslissing waarbij 
een beschermingsmaatregel wordt opgelegd die ertoe strekt een andere lidstaat in de 
gelegenheid te stellen in voorkomend geval krachtens zijn eigen nationaal recht een 
beschermingsmaatregel te nemen met het oog op de bescherming van het leven, de fysieke en 
psychische integriteit, de vrijheid of de seksuele integriteit van een persoon2.

Daaruit vloeit voort dat een Europees beschermingsbevel slechts kan worden uitgevaardigd 
als de beslissingsstaat reeds een beschermingsmaatregel heeft opgelegd.

Een beschermingsmaatregel is een door een bevoegde autoriteit van een lidstaat genomen 
beslissing waarbij een persoon die gevaar veroorzaakt, een of meer in artikel 2, lid 2, 
genoemde verplichtingen of verboden worden opgelegd, mits het overtreden van deze 
verplichtingen of verboden een strafbaar feit is volgens het recht van de betrokken lidstaat of 
in die lidstaat anderszins met een vrijheidsstraf kan worden bestraft.

De verplichtingen en verboden overeenkomstig artikel 2, lid 2 zijn: 

                                               
1 Arrest van 3 september 2009 in Zaak C-166/07 Europees Parlement tegen Raad, nog niet gepubliceerd in de 
Jurisprudentie.
2 Artikel 1 van de voorgestelde richtlijn.
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a) een verplichting bepaalde locaties, plaatsen of omschreven gebieden waar de beschermde 
persoon verblijft of die door hem worden bezocht, niet te betreden;

b) een verplichting om, in voorkomend geval gedurende aangegeven perioden, op een 
aangegeven plaats te blijven;

c) een verplichting houdende beperking van het recht om het grondgebied van de 
beslissingsstaat te verlaten;

d) een verplichting om contact met de beschermde persoon te vermijden; of

e) een verbod de beschermde persoon tot binnen een bepaalde afstand te benaderen.

Het uitvaardigen van een Europees beschermingsbevel 

Een Europees beschermingsbevel kan worden gegeven wanneer de beschermde persoon 
voornemens is de beslissingsstaat te verlaten of deze heeft verlaten om zich naar een andere 
lidstaat te begeven. Het geven van een Europees beschermingsbevel is uitsluitend mogelijk 
onder de voorwaarde dat de staat die dat beschermingsbevel geeft voordien een 
beschermingsmaatregel heeft genomen. 

Een Europees beschermingsbevel kan uitsluitend op verzoek van de beschermde persoon 
worden gegeven door een rechterlijke of andere bevoegde autoriteit1 van de beslissingsstaat.  
(De beschermde persoon kan daartoe bij de bevoegde autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat 
een verzoek indienen, waarna die autoriteit het verzoek vervolgens doet toekomen aan de 
bevoegde autoriteit van de beslissingsstaat.)

De autoriteit die een beschermingsmaatregel in de zin van de richtlijn vaststelt, heeft de 
verplichting de beschermde persoon op de hoogte te brengen van de mogelijkheid een verzoek 
om een Europees beschermingsbevel in te dienen wanneer hij/zij voornemens is zich naar een 
andere lidstaat te begeven, alsmede de verplichting de beschermde persoon het advies te 
geven een dergelijk verzoek voor vertrek in te dienen.

Vorm van het Europees beschermingsbevel

Bij de voorgestelde richtlijn is als bijlage een standaardformulier voor het Europees 
beschermingsbevel opgenomen.  Een Europees beschermingsbevel dient de volgende 
gegevens te bevatten: de identiteit en de nationaliteit van de beschermde persoon2, het gebruik 
van technologische instrumenten die de beschermde persoon ter beschikking zijn gesteld, 
gegevens over de bevoegde autoriteit van de beslissingsstaat, een vermelding van de 
beschermingsmaatregel op basis waarvan het Europees beschermingsbevel wordt gegeven, 
een beknopte weergave van de feiten en omstandigheden die geleid hebben tot het opleggen 

                                               
1 Overeenkomstig artikel 4 delen de lidstaten het secretariaat-generaal van de Raad mede welke rechterlijke 
autoriteit of autoriteiten bevoegd is/zijn om een Europees beschermingsbevel uit te vaardigen en een dergelijk 
bevel te erkennen. De lidstaten kunnen andere autoriteiten dan rechterlijke autoriteiten aanwijzen als bevoegde 
autoriteit, mits deze autoriteiten volgens de nationale wet- en regelgeving bevoegd zijn voor het nemen van 
gelijkaardige besluiten.
2 en tevens de identiteit en de nationaliteit van diens wettelijke vertegenwoordiger indien de beschermde persoon 
minderjarig of juridisch handelingsonbekwaam is.
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van de beschermingsmaatregel, de bij de beschermingsmaatregel die aan het Europees 
beschermingsbevel ten grondslag ligt aan de persoon die gevaar veroorzaakt opgelegde 
verplichtingen of verboden, de duur daarvan en de uitdrukkelijke vermelding dat inbreuk op 
de beschermingsmaatregel een strafbaar feit is krachtens het recht van de beslissingsstaat of 
anderszins met vrijheidsbeneming kan worden bestraft, de identiteit en de nationaliteit van de 
persoon die gevaar veroorzaakt en, indien van toepassing, de andere omstandigheden die van 
invloed zouden kunnen zijn op de beoordeling van het gevaar waaraan de beschermde 
persoon blootgesteld wordt, de uitdrukkelijke mededeling, indien van toepassing, dat een 
vonnis in de zin van artikel 2 van Kaderbesluit 2008/947/JBZ van de Raad of een beslissing 
inzake toezichtmaatregelen in de zin van artikel 4 van Kaderbesluit 2009/829/JBZ van de 
Raad, reeds is overgedragen aan een andere lidstaat, alsmede de opgave van de voor de 
tenuitvoerlegging van een dergelijk vonnis of een dergelijke beslissing bevoegde autoriteit.

Moet de tenuitvoerleggingsstaat een Europees beschermingsbevel erkennen?

Artikel 3 schrijft voor dat de lidstaten Europese beschermingsbevelen die overeenkomstig het 
bepaalde in de richtlijn tot stand zijn gebracht moeten erkennen. Daarbij zij opgemerkt dat het 
tweede lid van artikel 3 bepaalt dat de richtlijn niet "tot gevolg [kan] hebben dat de 
verplichting tot eerbiediging van de grondrechten en de fundamentele rechtsbeginselen, zoals 
die is neergelegd in artikel 6 van het VEU, wordt aangetast".

Artikel 9 bepaalt evenwel dat een lidstaat de erkenning van een Europees beschermingsbevel 
kan weigeren, mits deze weigering met redenen is omkleed. Dat is echter slechts mogelijk in 
de volgende gevallen:

a) het Europees beschermingsbevel is onvolledig of is niet vervolledigd binnen de door de 
bevoegde autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat vastgestelde termijn;

b) aan de voorwaarden van artikel 2, lid 2,1 is niet voldaan;

c) de bescherming vloeit voort uit de tenuitvoerlegging van een straf of maatregel waarvoor 
krachtens het recht van de tenuitvoerleggingsstaat gratie kan worden verleend en heeft 
betrekking op een handeling die krachtens dat recht onder de bevoegdheid van die staat valt;

d) krachtens het recht van de tenuitvoerleggingsstaat geniet de persoon die gevaar veroorzaakt 
onschendbaarheid, hetgeen het onmogelijk maakt de beschermingsmaatregelen te nemen;

Wat gebeurt er in de tenuitvoerleggingsstaat?

Artikel 8 van de voorgestelde richtlijn bepaalt: De bevoegde autoriteit van de 
tenuitvoerleggingsstaat: 

a) erkent het Europees beschermingsbevel en neemt alle maatregelen die haar in een 
soortgelijk geval krachtens haar nationaal recht ter beschikking staan om de bescherming van 
de beschermde persoon te waarborgen (tenzij zij beslist een van de gronden voor niet-
erkenning in te roepen);

                                               
1 Zie hierboven.
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b) brengt de persoon die gevaar veroorzaakt op de hoogte van de in de tenuitvoerleggingsstaat 
genomen maatregelen;

c) neemt de dringende en voorlopige maatregelen die nodig zijn om de ononderbroken 
bescherming van de beschermde persoon te waarborgen; en

d) brengt de bevoegde autoriteit van de beslissingsstaat onmiddellijk op de hoogte van iedere 
inbreuk op de in het Europees beschermingsbevel genoemde beschermingsmaatregelen (door 
middel van een modelformulier).

De bevoegde autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat dient de bevoegde autoriteit van de 
beslissingsstaat en de beschermde persoon op de hoogte te brengen van de maatregelen die zij 
neemt.

Vervolgbeslissingen na het uitvaardigen van een Europees beschermingsbevel

Uitsluitend de beslissingsstaat mag de beschermingsmaatregel hernieuwen, evalueren, 
intrekken of wijzigen, een aanhoudingsbevel o.i.d. uitvaardigen, of een nieuwe strafprocedure 
tegen de persoon die het gevaar veroorzaakt inleiden. Op al deze vervolgbeslissingen is het 
recht van de beslissingsstaat van toepassing (artikel 10).

De tenuitvoerleggingsstaat kan de erkenning van een Europees beschermingsbevel intrekken 
wanneer er bewijs voorhanden is dat de beschermde persoon het grondgebied van de 
tenuitvoerleggingsstaat definitief heeft verlaten (artikel 11).

De krachtens de richtlijn door de bevoegde autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat genomen 
beslissingen vallen onder het nationaal recht van deze staat (artikel 13).

V. Conclusie

Uit bovenstaande analyse blijkt dat het, gelet op de aard van het Europees beschermingsbevel 
zoals dat wordt voorgesteld, absoluut passend is de grondslag van artikel 82, lid 1, onder d), 
dat beoogt in het kader van strafvervolging en tenuitvoerlegging van beslissingen de 
samenwerking tussen de justitiële of gelijkwaardige autoriteiten van de lidstaten te 
bevorderen, aan te vullen met artikel 82, lid 1, onder a), dat betrekking heeft op het vastleggen 
van "regels en procedures [...] waarmee alle soorten vonnissen en rechterlijke beslissingen 
overal in de Unie erkend worden".

Dientengevolge kan artikel 82, lid 1, onder d) VWEU dienen als rechtsgrondslag voor de 
ontwerprichtlijn, maar is het passend tevens te verwijzen naar artikel 82, lid 1, onder a) 
VWEU, om ten volle rekening te houden met dit initiatief als instrument voor erkenning van 
rechterlijke uitspraken.

VI. Aanbeveling

De commissie behandelde bovengenoemd onderwerp op haar vergadering van 28 oktober 
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2010.

Op haar vergadering van 28 oktober 2010 besloot de Commissie juridische zaken bijgevolg 
met eenparigheid van stemmen1 uw commissie de volgende aanbeveling te doen: het voorstel 
voor een richtlijn dient te worden aangenomen krachtens artikel 82, lid 1, onder a) en onder d) 
VWEU.

Hoogachtend,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Aanwezig voor de eindstemming: Raffaele Baldassarre (fungerend voorzitter), Sebastian Valentin Bodu 
(ondervoorzitter), Eva Lichtenberger (rapporteur voor advies), Françoise Castex, Marielle Gallo, Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg, Daniel Hannan, Kurt Lechner, Bernhard Rapkay, Diana Wallis, Cecilia Wikström en 
Tadeusz Zwiefka.


